1913'de ERZURUM viLAYETi

AliTEVFiK*
Cev, Prof.Dr, Ramazan OZEY **
Smtrlarn Erzurum vilayeti; Van, Trabzon vilayetleri arasmda ve
Rusya'mn Kafkasya kitasi ile Sivas vilayeti arasmdayeralir. Gtmeybansmda
Mamuratu-l aziz, Diyarbetik, Bitlis vilayetleri bulunmaktadtr.
Yiizol~iimii ve Niifusn: Erzurum vilayetinin ytizolylimti 98.800 kms.ye
esittir, Adigecen vilayette erkek ve kadm olarak yaklasik 655.500 kadar
nufus mevcuttur.
Dogal Sartlaru Erzurum vilayetinin arazisi daghk ve kisi gayet soguk
ve sureklidir, Vilayetin dogu cihetinde ve iran, kafkasya, Devlet-i Aliye-i
Osmaniye simrlan uzerinde Anadolu dag silsilesinin en yuksek noktasi olan
Agn dedikleri Ararat adinda dag vardir. Bu dagm zirvesinde bulunan tas ve
toprak gorulmeyip daima kar ile orttlludur, Hazar denizine mensup olan aras
cayi bu dagin kuzey cihetinden akar. Sahyol, Cengel, Kose, Sariyan, Bingel
isimleriyle amlan daglar, adigecen Agn dagmdan battya dogru aynlan
kismmda dahildir. Bunlardan Sariyan dagmdan Murat nehri ve uzeri bir
genis yayladan ibaret olan Bingel dagmdan Aras cayr kaynagmi ahr.
Mecnegerd (Medjenguert) hizasmda 2590 m.ynksekliginde Soganh dagl
adiyla bir silsile daha mevcuttur. Bu silsile Coruh, FIrat havzalanm
biribirinden aymr.
Erzurum vilayetinin Van vilayeti ile olan smm uzerinde Aladag ve
Mamuratu-l aziz vilayeti ile arasmda Munzur ismindeki daglar vardir.
Buniardan baska mezkur vilayetin kuzey tarafmda ve Trabzon vilayeti He
arasmda onceki adi Pontus olan Balhar=Balahor silsilesi mevcuttur. Bunun
guneyinde dogudan batiya dogru devam eden ve Dersim daglanm teskil
eden bir dag silsilesi daha vardir, Dumlu, Erzurum ile Bayburt arasmda
* Bu makale; 1913 yilmda, Istanbul'da, Tefeyyuz Matbaasi tarafmdan yaymlanan,
Ali Tevflk'in "Mufassal Memalik-i Osmaniye'nm Cografyasr" adh
kitabin, 481-492 sayfalannda yeralan "Erzurum Vilayeti" bolumunden,
aslma uygun kalmarak, Gunumuz Tnrkcesi'ne cevrilip, sadelestirilerek

hazirlannusnr.
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Trabzon'u Erzurum'a ulastrran ve ayiran meshur sosenin guzergahmda Kop
daglandir,
Adlan gecen daglardan Kose, Sariyan daglan arasmda Karaderbend
boyunu, Tahir gedigi ve Hasankale He Erzurum arasmda 2.020
m.yuksekliginde olan Deveboynu gecidi ve Oltu He Erzurum meyanmda
Gurcubogazr ve Erzurum He Van yolu arasmdaki Palandoken gecidi ve keza
Erzurum He Bayburt arasmda Kop dagr boyunu ve Bayburt He Trabzon
arasmda Kazkah ve Kolat boyunlan ve Trabzon ile Gumnshane arasmda
Zigana boynu ve Soganh dagmda dahi Sankamis, Bardiz, Hisar gecitleri
vardir.
Aras caymm ve FIrat, Murat, Coruh sulannm yuksek kisunlan mezkur
vilayet dahilinde akar. Vilayetin dogusunda ve Bayezid civannda Sinek
yaylasmda bir Ayak ile aras cayma akan Bahkh gol ve bunun civarmda
Kazhgol, Akgol, Dipsiz gol, KIZtl gol admda birkac gol mevcuttur.
Bunlardan bazismda cok guzel alabahk bulunur. Bu cins bahk deniz
bahklanndan daha lezizdir.
Idarl Yaprsn Erzurum vilayeti idare hususnda, Erzurum, Erzincan
(Ezirgan), Bayezid kasabalan sancak merkezleridir. Adigecen sancaklan
teskil eden kazalar He merkez idareleri bir veche asagrdaki cedvelde

gosterilmistir,
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1913 ' de Erzurum Vilayeti

Tarim Uriinleri ve Sanayi: Bu vilayetin ova ve vadilerinin havasi latif
ve arazisi mahsuldar ve verimli olup, hububat cesitleri ve cesitli meyve ve
sebze uretilir. Bazi yerlerinde zeytin yetisir, Fasulye, sogan, bakla cok ekilir.
Pasinler ovasi urunleriyle meshurdur, Erzincan cihetinde, uzum ve ttitun
yetisir, Fakat vilayetin Bayezid sancagmm ziraati geri ve urunleri azdir.
Mamtilleri, asiretlerin kadmlan tarafmdan dokunan ve imal edilen cok
guzel hah, kilim, seceade, kece, silahlar, giimii~ ve bakirdan yapilnns
esyalardan ibarettir. Erzurum'dan Bayezid yolu He iran hududuna giden yol
280 km.den fazladir,
Meshur Beldelerinin Durumlari
Erzurum E;lehri: Adigecen sehir, Anadolu'nun kuzeydogusunda onemli
yerlerden biri ve Dogu memleketlerine iera olunan ticaretin merkezidir,
Etrafr daglar He cevreli ve kuzeyden 1950 m.yuksekliginde bir ovaya bakan
ve agaclardan yoksun bir dagin eteginde kurulmustur, Dogusunda
Deveboynu ve guneyinde Palandoken gecitlerini teskil eden daglar
meveuttur.
Erzurum'un Kafkasya hududuna yakmhgi munasebetiyle yeni usul uzere
yapilmis istihksmlan vardir, Adigecen sehirde ehliyetli her nevi sanat ehli
bulunur. Sehrin iskelesi olan Trabzon'a kadar yapilmis muntazam sosesi ve
Bayezid yolu ile iran hududuna 314 km.uzunlugunda yolu oldugundan tieari
ehemmiyeti vardir. Fakat mevkiinin yuksekligi sebebiyle havasi kism gayet
soguk olup, yakacagi odun ve komuru kiymetli ve azdir, Erzurum'un 2-3
saat uzagmda bazilan celikli ve bazilan kukurtlu sulan olan thea ve

kaphcalar olup, bunlar.sizi, kasmmave diger hastahklara faydahdir.
Erzincan Kasahasu Ezirgan ismiyle amlan bu kasaba makro vilayet
olan Erzurum'un ban yamnda ve 34 saat kadar uzagmda etrafi daglar ile
cevrili 9 saat devam eden aym adli olan bir ovada kurulmustur. Havasi dahi
mutedil ve saglamdir. Fakat yazm steak oldugundan C;ogu ahalisi yaylalara
cikarlar.
Erzinean mevkiinin ehemmiyetinden dolayi dahilinde kislalar vesair
Askeri binalar meveuttur.
Kasabanm onunden FIrat nehri geetigi cihetle arazisinde her nevi mahsul
yetisir. Pek cok pamuk dahi husule gelir.
Mensup oldugu kaza sancagmm en verimli yeri olmakla hububat cesitleri
ile meyve ve sebzeleri coktur. Sanayi urunleri dahi ihram, seccade, havlu,
hamam takmu, oda dcsemesi, ipek alacasi ve emsali seylerden ibarettir.
Koylerinde dahi acem salma benzeyen bir cesit sal dokunur. Demir ve
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gumuse mtiteallik seyler yapihr. Imal edilen maddeleri dahi merkez vilayete
vesair yerlere gonderilir. Erzincan'a iki saat mesafede kiikiirtlii ve sicakhgr
mutedil bir kaphcavardrr.
Bayezid Kasabasu Yildmm Bayezid Han hazretleri tarafmdan kuruIan
mezkur kasaba, Erzurum'un 60 saat dogu semtinde ve bir dag eteginde
kurulmus ve mazgalh bury He cevrilidir. Kalesi dahi meshurdur, Havasi
kism soguk ise de, yazm guzeldir, Arazisi ciplak ise de, verimli olup, cok
miktarda hububat, meyve ve sebze yetisir. Kasaba merkezinde, zaruri
ihtiyaclara yonelik sanayi ustalan bulundugu gibi kaza dahilinde dahi cok
gtizel seccadelik kece ve gerd hahlan dokunur. Kasabamn iran ve Gtlrcistan
ile hayli ticareti vardrr,
Agn dagmm yamnda, Kucuk Agn dagr eteklerinde Tanbat magazalan
denmekle meshur gayet genisve sayrsizmagazalar mevcuttur.

Bayburt Kasabasn Makro vilayetin (Erzurum) batismda ve 25 saat
uzagmda ve Erzurum'dan Trabzon'a giden biiytik cadde uzerindedir.
Trabzon'a olan uzakhgi dahi 90 km.dir. Coruh suyu, kasaba icinden akngr
cihetle tanm urtinleri bereketlidir. Fakat nehrin sol vadisi dagliknr. Havasi
hayli sogukve eski eserleri coktur.
Kasabanm bir cariyek mesafesinde gayet yagh cinsinden olarak komnr
madeni cikmaktadir. Kazamn ormanlanndan kesilen odun, Coruh suyu
mecrasi ile diger kasabalara tasnnr.
Hasankale Kasabasn
Erzurum sancagmm havi oldugu Pasinler
kazasmm idare merkezidir, Mevkii, makro vilayetin dogu cihetinde ve 6 saat
uzagmda ve buyuk ovanm ortasmdave sarp bir kayanm eteginde ve Soganh
dag ile Deveboynu ve Erzurum arasmda ve Trabzon'dan iran'a giden yolun
uzerindedir. Aras nehri kollanndan Pasin suyu kazayi gecmekte ve
sulamaktadir.
Kaza dahilinde dokunan kilim, seccade, kece, ihram ve adi sal kaza
icinde sanldigi gibi, Erzurum sehri ile civar kazalara gotiiriilup satihr.
Adigecen kasabanm kukurt ve demir madenlerini havi muteaddid kaphcalan
vardir.
.
Kazanm Gtilltilti koyti civannda cikan kirec ve Tortan koyunde cikan
alcnasi kaza icinde ttiketildikten baska fazlasi Erzurum'a goturulup satihr.
Aga koyundeki Kirmrzrtas meshur olup, buyuk binalarda kullamhr.
BtiyUklUgii ile meshur olan Soganh dagt ormanmdan hasil olan cesitli
kereste, odun ve komur kaza dahilinde tuketildikten baska Erzurum, Bayezid
sancaklanna gonderilereksatthr,
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Hillis Kasabasn Merkez sancagma bagh bir kazanm makro idaresidir.
Erzurum'un dahi 90 km.guney uzagmda ve Van yolu uzerindedir. Mensup
oldugu kazanm gnneyi Bitlis vilayetine ulastr ve Bingel dagi aralanm aymr.
Kura nehri kollanndan olan Aras cayi kaynagmi mezkur golden alarak
kazanm kuzeyinden gecer, HIllIS kazasi arazisi verimli ve 236 koye ve
30.000 kadar nufusa sahiptir. Arazi urunlerinden fazlasi, Erzurum'a nakil
olunur. Kazamn her ne kadar ormanlan az ise de, meralan coktur. Dokumaci
taifesi tarafmdan hanelerinde dokunan ve imal olunan kilim ve seccade gibi
seyleri makbul ve muteber olup, Erzurum'a vesair yerlere nakil olunarak
satilrr.

Kigl Kasabasn Merkez sancagma bagh kazalardan aym adh olan
kazanm merkez idaresidir. Bu kasabamn Erzurum'a olan uzakhgi 132
km.dir. Bu kasabadan Bingel admdaki yay akar. Mensup oldugu kazanm
kuzeyi Tercan kazasma ve bansi Mamuratu-l aziz vilayetine bitisiktir.
Arazisi her ne kadar anzah ise de, topragi verimlidir. OrmanIan yerel
ihtiyaca gore kereste, odun ve komururetimi icin kesilmeye kafidir.
Terean Kazasn Bu kaza icinde akan nehrin ismiyle anrlnusnr. Merkez
idaresi olan Mamahatun koyii, Erzurum'un 14 saat batismdadtr. Kazanm
arazisi kismen ovalik ve etrafi crplak daglar He cevrilidir, Topragr verimli
olup hububat cesitleri He bazi meyve ve sebze yetistirilir. Mera ve cayirlan
dahi coktur. Ahalisi 25.000 kadar olup, cogunlugu mttslumandir.
Kiskim Kazasu Bu kaza merkez sancagm kuzeydogu nihayetinde ve
Ka:fkasya hududundadir. Merkez idaresi Erzurum'un 82 km.kuzeyinde
yeralan Ogdem koyudur. Kazamn 15 nahiyesi, 65 koyil ve 30.000 kadar
ahalisi vardir. Arazisi daghk ise de, Coruh suyu icinden gecmekte
oldugundan verimlidir. Sebze ve meyve bahceleri coktur. Muhtelif agaclar
yetistiren birkac ormam vardir, Fakat kerestece istifade edilmektedir. Bazi
yerlerinde demir madeni bulunur. Yerel sanayi dahi acem taklidi sallardan
ibarettir. Kaza icinde bir kisla ile bir de askeri hastanesi mevcuttur.
Kemah Kasabasu Erzincan sancagi kaza merkezlerinden biri olarak
makro vilayetin batismda ve Firat nehri kenannda kadim bir beldedir,
Erzincan'a dahi uzakligi 6 saattir. Kasabamn eski bir kalesi ve Erzurum'a
gider muntazam yolu vardir. Kemah He erzincan ovasi arasmda Kemah
bogazi isminde galyet dar ve bir saat devam eden bir bogaz mevcuttur,
Mensup oldugu kazanm arazisi verimli olup, her cesit hububat, sebze ve
meyve cok miktarda uretilir. Yerel sanayi; kilim, seccade ve yunden eldiven
gibi seylerdir. Kazada bir memlaha ve bir de komur madeni vardir.
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Yukardaki adr gecen cedvelde, diyadin, karakiIise, Eleskird, Antab

(Aymtab) kazalan Bayazid sancagi mulhakatmdandir, Bunlardan Diyadin
kasabasi Aladag'm eteginde ve Murat yaYl kenanndadrr. Arazisi daghktir.
Kuzeybati cihetinde Karakilise (Karakose-Agn) ve guneybatt tarafmda

Ayintab kazalan vardir.

